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PROXIMOS CURSOS
Queda abierta la inscripción para los Cur

sos Orales de Esperanto en las siguientes ins
tituciones:

ASOCIACION ESPERANTISTA 
ARGENTINA

3. Pellegrini 238 - Jueves de 20.30 a 22

SOCIEDAD P. EDUCADORA DE LINIERS 
Am«.lia. 372. — Sábados de 19 a 20

Biblioteca del P. Socialista See. 15 
Nazca 1681

BILIOTECA LA CULTUBAL
Santamarina 353. Ciudadela, F. C. O.

BIBLIOTECA ARGENTINA PARA CIEGOS 
Pedernera 502. — Sábados de 19.30 a 20.30

JULIO FERMAN
MEBLISTO

Juncal 2025 Bs. Aires

BRUNO GAGGIANESI
LIBROTENISTO

AGRELO 4053 Bs. AIRES

DANIEL SIMON
LIGNAJESKULI’TISTO

Est. Unidos 1531 Mayo 38-7068
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“Simpla. fleksebla, b< Non \ 
vvre internacia en siaj ele
mentoj. la lingvo Esperanto 
prezantas al la mondo civili
zita la sola veran solvon <!<• 
lingvo internacia”.

AR G F. N T ! N
ESPERANTISTO

JAN.-MARTO 1931 
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MONATA
E S P E R A N T A BULTENO

La redakcio rajtas korekti la 
manuskriptojn

N-o 57-59 
jaro Du i epoko

Sesmonata abono. S 1.20
Eksterlande. $ 0.50 oro

BUENOS AIRES (ARGENTINO)Adreso por lloda kcio kaj Administracio Str. C. PELLEGRINI 238

l.a. uuna la plej ĉefa devo de ĉiu bo
na espera ni isto estas klopodi por disvas
tigo de Esperanto.

Eefektive, kiu kapablas antaŭvidi la 
bonon ke al homaro alportos la alpreno 
de helpa lingvo por efektivigi interkom
prenon inter la homoj, tili nepre labora
dos por ke esperanto estu kiel eble plej 
multe akceptita. Alie, ĉiu el ni konsen
tos je tio, ju pli da personoj parolos es
pe) anto, despli interesa

La progresado de 
malforta, eĉ

estos ĝia uzado, 
nia movado estas 

ŝancela, kaj nenie! akordi
gas je la alpaŝoj de la hodiaŭ horna vivo:
niai moroj, laborsistemoj, 
sociaj organizoj, ritmas 
metodoj, 
gitaj.

da nia 
iaeiJo 
al nia 
igitaj 
nizoj.

ĉiutage pli

intensa nuna 
musas kanti

edukplanon, 
lau modernaj 

perfekte aliformi-

vivmaniero iu* tiel 
publik an atenton A.P<‘

alero. Malfortaj simplaj, tro dis
kaj dispecigitaj 
realo

estas niaj orga- 
elmontras ke ili preskaŭ su

fokiĝas en ilia socia vivo.
Dume laboroj tli1 niaj 

poj, verŝajne pro tio ke 
estonteco, aŭ dank’
reveme komprenas la 
(••■das laŭ kortuŝa

Tial unuiĝoj

ni bone scias, ke krom maloftaj esceptoj 
niaj grupoj estas malfortaj kaj pro tio 
ilia agadkapablo mallarĝa.

Se ni konsideras la nombron da enlo
ĝantoj en landoj parolante hispanlingvo 
ĉirkaŭas la ciferon 90.000.000 ni sincere 
devas malkon formiĝi kun ia numero kili 
taksas la limon de niaj esperantistaj or
ganizoj.

Tamen ni pensas, tiu stalo estas plibo
nigebla, certe devus kreski esperantajn 
grupojn kie ni* estas, kaj tiuj kiuj vivas 
povus ricevi pli fortan antaŭan puŝon.

Temas nia propono pri la fondo de in- 
Ínternacia I nio aŭ federacio de Esper
antaj Organizoj el hispanlingvaj landoj.

f’efe tiu unio prizorgus la esperantan 
propagadon, ĝi speciale okupiĝos de el
donado de esperantistaj libroj, gramati
koj, simplaj ĝis superaj, vortaroj, kores
ponda kurso, literaturaj libroj, ŝlosiloj, 
propaganda kaj lerniga materialo, akor
digante la t 
raso. kaj 
polojn. Ni 
tie pri Ja
broj de esperanto

Asocioj, societoj kaj grupoj 
tiu federancion alportus ian sumon por 
starigi la fondon de ties kapitalo, espe
rantistoj kaj societoj simpatiantaj al nia 
afero ankaŭ fariĝus akciuloj. Per tiu ka
pitalo estus eble pagi libroverkantojn 
kaj libroeldonadon, (¡ajnoj de la federa
cio parte povus esti uzotaj por propa
gandaj celoj, tiu ĉi speciale klopodus 
por disvastigi esperanton kie (“sias mal
multe aŭ tute ne konata.

E- fektive, ĉe multaj landoj, urboj aŭ 
vilaĝoj troviĝas izoluloj kiuj simpatias 
al nia movado, tamen malmulton ili po
vas fari por ni. ĉu pro manko da rime
do). kapableco, aŭ spertoj.

La federacio zorgus pri ili, alsendo da 
propaganda materialo, konsilon, k. t. p. 
estus trafa helpo, ĝenerale ĝi priokupi- 
ĝus por subteni malfortajn grupojn kaj 
pli firmigi la fortajn.

etnikan karakteron de nia 
kulturaj gradoj de niaj po- 
pensas ne necesas paroli ĉi 

terura manko da instruaj li
eu hispana lingvo, 

societoj kaj grupoj aligante

esperantaj gru
ñí tro fidas al 

al okazo ke ni tro 
nunan vivon, os- 

maniero.
de malgrandaj samcelaj 

entreprenoj ¡ariĝas ĉiutage pli kaj pli 
devigaj se oni volas ke granda publiko 
konstatu ties ekziston.

Necesas ke niaj organizoj fariĝu pli 
potencaj, se oni volas ke ili kapablu en
trepreni plej grandajn laborojn. Solvo 
estus—laŭ nia opinio—kooperado.

Niaj vortoj speciale direktiĝas al his
panamerikaj esperantistoj, do tiu medio 
(•stas al ni plej bone konata. Ekzame
nante oficialan jarlibron de 1 . E. A. ni 
vidos ke la nombro de esperantistaj gru
poj en landoj kie oni parolas hispanan 
lingvon, sumas ciferon 48.

Kompreneble plej granda 
ili estas en Hispanujo, dum 
landoj el Ameriko ne estas
grupeto, nek izo! ula esperantisto.

nombro da 
en multaj 
malgranda

Alie
i
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Krom materialan, tiu federacio an
kaŭ posedus grandegan moralan forton, 
tre necesa kaj utila por 
kiam esperantistoj devus 
^istarojn, unive rsit aton,

Igualmente rogamos a todos los espe
rantistas, quieran interesarse poi’ nues
tro curso poi- correspondencia, el que se
rá brevemente reorganizado por comple
to .

nenie!
je la

estus 
ke 

landoj

ni je okazoj 
interrilati re

nka d emioj n.
k. t. p. Kompreneble la Federacio 
kaj neniam rajtus intermiksi sin 
agadoj de la grupoj an asocioj.

Aliaj aferoj kaj punktoj eerte
pritraktindaj, sed unue estas necese 
la esperantistoj el koncernaj 
aprobu an ne, tiun proponon.

Ni petas eĉ petegas ĉiun personon, so
cieton, grupon, kaj asocion eldiru sian 
| rivalan, oficialan, aŭ ne oficialan opi 
nion liu rilate.

Ĉu la propono taŭgas? Nu, bone ni 
eklabori! . ĉu ne? Ni ĝin fl>inkelasu, 
sed iel ajn ni plivivigi! nian movadon. 
Malgraŭ tio ke ni neniigis interpopolajn 
barojn, ni preskaŭ vivadas ŝultro, unu 
la aliajn.

Se eble. ni eltiru profiton de koopera 
movado. Konata frazo unu por ĉiu. ĉiu 
por unu, ian utilan rolon povus ludi en 
nia medio.

Tiu nia propono estas tute privata, 
sed se ĝi eĥus. certe Argentina Esperan
to-Asocio donus sian malavaran helpon.

Recordamos a los interesados, que des
di* el próximo mes de Mayo funcionará 
en nuestra secretaría nuevamente e! em
so práctico de Esperanto, el segundo y 
cuarto sábado de cada mes. de 20.30 a 
22 horas.

-- e—O-----

EL ESCRITOR SOVIETISTA
E EREMBURG OPINA SOBRE EL

ESPERANTO

No temo ser- el primer poeta ruso que 
se expresa con respecto al Esperanto no 
en forma de burlona desaprobación, si- 
sino con todo respeto y las más halagüe
ñas esperanzas. Duranie estos últimos 
años el Esperanto ha ido realizando su
cesivas conquistas. La enseñanza de es
te idioma internacional ha sido introdu
cida como asignatura abligatoria en es

cuela'- de Suiza, en algunos distritos es
colares de Bélgica, etc. Y algo más im

A. Barrot.
,—o------

portante aún: las organizaciones 
farias internacionales comienzan

prole-
a ver

NUESTRAS ACTIVIDADES
El dia 8 de marzo tuvo lugar en la her

mosa playa de San Isidro el segundo 
pic-nic de la temporada organizado por 
la Asociación Argentina Esperantista.

l na numerosa concurrencia que pasa
ba de las cien personas se congregó des
de muy temprano en dicho lugar, rei
nando durante todo el día una gran ale

claramente su necesidad.
Posiblemente el Esperanto no subsis

ta y sea reemplazado por algo más per
fecto aún. Para mí, una cosa me resul
ta clara, y es que la humanidad se apro
xima a esa edad, en (pie. substituyendo 
el balbuceo de las generaciones anterio
res, <-rea para sí un nuevo idioma, vale 
decir (pie marcha hacia la unidad del 
lenguaje.

gría y el mayor orden. Diversos juegos, 
así como un lucido baile, ayudaron a ha
cer más agradable la reunión.

A. E. A., visto la general aceptación 
de sus fiestas campestres, se propone ha
cer todo lo posible para que las próxi
mas a realizarse superen, si cabe, a las pa

(De su obra “Pero sin embargo, 
ello gira . . . ’’)

sadas

Siguen activos los trabajos para pre
parar nuestros próximos cursos de Espe
ranto. Oportunamente se señalará fecha 
y lugar de lor mismos. Las personas in
teresadas pueden pasar por nuestra se
cretaría, donde serán informadas.

El idioma de la aviación. — Durante 
un banquete ofrecido por la Asociación 
de Ingenieros de Londres a la Srta. Anny 
Johnson, la conocida aviadora, hizo alu
sión a las dificultades lingüísticas con 
(pie había tropezado durante sus viajes. 
De acuerdo con ésto, ella llegó a la con
clusión (pie un idioma auxiliar como el 
Esperanto empleado en todos los aeró
dromos y aeropuertos del mundo sería la 
mejor solución.
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LOS ESPERANTISTAS EN EL “EAGLE”
Aunque para nuestros esperantistas no 

sea una novedad entrevistarse con otros 
de los más variados y opuestos países, no 
por ello deja de sei* interesante poder 
estrechar las manos de los esperantistas 
extranjeros que ocasionalmente visitan 
nuestra capital.

En oportunidad del viaje a nuestra 
ciudad del limpie porta-aviones de la ar
mada británica. “Eagle”, viaje 
mo es sabido, se relacionó con 
del príncipe de (¡ales a nuestro

Para nosotros, además ile la 
que significa la visita 
ta naturaleza, había otra mucho más 

que. co
la visita 
país.
novedad

a un buque de es-
im-

portante.
En efecto, los Sres. P. Robinson, R. 

II. Benoy y W. Dowell. que forman par
te de la dotación del buque, son esperan

tistas; dichos “samideanoj’’ 
duo.! concurrentes a! local

fueron asi
de nuestra

Asociación donde pasaron ratos por cier
to bien agradables en nuestra compañía.

Por otra parte, cada vez que los espe
rantistas locales tuvieron oportunidad de 
visitar al “Eagle”, fueron atendidos de
ferentemente por ios esperantistas de a 
bordo, y gracias a la facilidad de com
prensión. pudieron ser informados minu
ciosamente de los mil detalles interesan
te» que encierra dicha nave.

Una vez más se puso en evidencia — 
como ocurre invariablemente siempre 
<pic las circunstancias ponen al habla a 
esperantistas de distinto idioma — no ya 
(d entendimiento rápido y fácil, sino la 
proverbial cordialidad (pie caracteriza 

abitualmente tales encuentros.

Samideanoj P. Robinson, R. H. Benoy, kaj W. Dowell inter la esperantistoj 
kiu j ĉeestis la havenon por viziti la ken duki lugmaŝinan ŝipo Eagle

Okaze la ĉeesto de 
ilii?’masiua sipo Eagle

la angla konduk
on nia haveno, la

esperantistaro el nia urbo ricevis la vi
ziton de la anglaj samideanoj P. Robin
son, R 11. Benoj kaj W. Dowell aparte
nante la ŝipanaro de la jus menciita ŝipo.

Tre agrablaj momentoj ni pasis kune 
kun ili ĉu en la sidejo de nia Asocio, 
kiun ili ofte vizitadis, rakontante al ni

multajn el iliaj maristaj okazintajoj, ĉu 
mi la ŝipo kiun ni atenteme trakuris pro
fitante la detalajn klarigojn de niaj sa
mideanoj.

De tie ĉ-i ankoraŭ unu 
danki al S-roj Robinson, 
well pro iliaj ĝentilecoj

fojo ni volas 
Benoj kaj Do
kaj bonvoloj.

kiujn ĉiuokaze el montris al ni.
3
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Ni devas ami «'¡ujn, pli ol ni ineni far 
se bezone, ni devas nin mem oferi por 
savi la aliajn.

—Ni devas vivi. ne por nia persona 
profito, sed por la profito de aliuloj.

Nia vivodaŭro estus tuti* senvalora 
se ni ne ĝin uzus por esti utila al niaj 
similuloj.

-Nia celo en la vivo, devas esti kons
tanta perfektigo en la liono kaj amo; la 
l lej bona vojo por tion atingi estos, 
konstanta praktikado de la bonfaro.

—Se ni ne havas eblecon bonfari per 
mono. tamen ni povos bonfari per mil
deco kaj konstanta amo.

Kiam ni atingos ami ĉiujn egale sen 
ekscepte, tiam ni estos perfektaj homoj.

Ju jili multe ni venkos la naŭzon 
kiun ni sentas ekvidante kelkajn ho
mojn, des pli multe ni proksimiĝos al 
individua perfektiĝo.

—Ami siajn gefilojn estas nur egoista 
amo. ami ĉies gefilojn estas perfekta 
anio.

— La mono elĉerpiĝas pro la uzo, la 
amo kreskas per la uzo.

tiu forprenas

i-ila homaro, kiu 
kontraŭ la ho-

—Mono estas profita nur kiam oni ĝin 
uzas por fari bonon.

—Kiu amasas monon, 
lionon de liaj similuloj.

—Riĉaĵoj alpartenas al 
ilin amasigas tiu atencas 
ma harmonio.

—Ni ne devas koleri kun la aliaj ho
moj. tio (sstas signo de malforteco en 
la regado de sin mem.

—Ni devas forgesi ('iujn insultojn eĉ 
se ili estas pioj potencaj por nia persona 
rneni amo.

—Ni devas lernadi aŭskulti nin mem 
kaj ne devas aŭskulti la aliajn kiam tiui 
aliaj estas en la vojo de la eraro.

—Ni devas ĉiam aŭskulti la saĝon kiu 
fluas de la spirita stato sed neniam ni 
aŭskultu la '•aĝon de la homoj ĉar tiu 
kondukus nin al la vojo de eraremo.

—Ni devas ami ĉiam ami kaj neniam 
ĉesi ami; tio (‘stas la sola ilo por la ho
rna perfektiĝo.

— La spirita progreso kiun ĉiu liomo 
atingas individue kaj senpere, esi;'-- ia 
efektiva progreso.

l

LERNANTO
PRINTEMPO .

< >h ! Printempo! Pela sendinto de floroj, 
mirakla feino, portisto de ĝojo!
Vi aliformigas vivon en dolĉa kanto de

(arno! 
('io kantas, ĉio vibras <le feliĉaĵo, sub la 
influo de via reĝado!
La ĉielo estas konko belega, de bulo pura 
kaj diafana kiel la plej pura rigardo de 
belaj okuloj bluaj.
Kaj suno. luksa kaj ĉiopova, esta sinjoro 
absoluta de liu ĉi universo de lumo.
Foririgas la tagon cindrogrizajn malvar
majn. kaj. kun ĝi, la malĝojaj pensoj kiu 
malheligas la korojn de malfeliĉuloj. 
ĉio kantas! ĉio ridas!
parfumojn, dolĉegajn karesojn kaj 
sonĝojn ebriigantajn. . .
ĉarmita !

()h! Printempo ĝentila de mia tero 
Lasu ke mi kisu la luman franĝon de via 
mantelo de rozoj, kaj metu sur via frunto 
la plej belan girlandon, tute farita 
de kisoj, ridoj, ĝojoj, esperoj, de sonĝoj 
kaj de lumo. . .

María José de Aceredo Pena
Bello Horizonte (Brasil) 2-3-931

ZAMENHOFA INSTITUTO
En la urbo Barcelono antaŭ ne inuite 

fondiĝis nova esperantista societo, kiu 
ankaŭ batalados por la venko de nia 
sankta afero.

('efaj eroj el programo de la lnstituto 
estas:

1- e Atingi per ĉiuj decaj rimedoj, ke 
Esperanto estu ĝenerale akceptata de la 
tuta mondo, kiel neŭtrala kelpa lingvo.

2- e Atingi laŭeble de l aesperautis
taro, ke malgraŭ diversa pensmaniero 
de ĉiu, sur la neŭtrala lingva fundamen
to efektiviĝu interhoma respekto kaj to
leremo, kio permesos, realigi la internan 
ideen de Esperanto, konsistante je tio. 
ke la nova sento de paco kaj amo regu 
la mondon.

3- e Atingi kiel eble la plifortiĝon kaj 
disvolviĝon de la Universala Esperanto- 
Asocio (U. E. A.), kiel la plej taŭga 
universala kaj neŭtrala organizaĵo por
praktika.
Adreso: Str. Sitjas, 8 Bo. la. Barcelono.
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Rckinscn, R. H. Benei, kaj W.Dcwell inter la estraro de Argentina 
Esperanta Asocio.

ŜERCANGULO

Sinjoro Paŭlo konsilas sian nevon. 1-aj 
diras al li:

—Mia nevo. nuntempe (‘stas necesega 
la honoreco, sed ankaŭ la lerteco.

—El kio konsistas la honoreco? de
mandas la nevo.

—En plenumi «'ilijn kompromisojn.
— Kaj la lerteco?
—Akirante neniun.

Praulino demandas al ia komediaŭtoro:
—Diru, kiel ĉiuj komedioj finiĝas kun 

edziĝo ?
—Ĉar tiam ekkomencas la tragedio.

—Kia! vi ne edziniĝas Ludoviko? 
—Car mi imponas tro la kondiĉoj. 
—Kiaj ili estas?

volas, ke mia (‘stonta edzino 
riĉa kaj malsprita, 
kaj riĉa, mi sm

—Mi 
tii bela, 
tas bela 
se ŝj ne

es- 
es-O A ••se si ne 

ne volas, kaj 
estus malsprita, ŝi min ne volus.

A •

M. BUSCATO

SUPERSTIĈOJN K. POPOLKUTIMOJN

1 . E. A.,
I Iunea rio.

Petas sendado de supersti eojn, popol
kutimojn kaj naciajn proverbojn por 
prilabori kaj komuniki ilin en naciaj kaj 
esp. gazetoj, eĉ en libroj.

Je mia alvoko belan materialon mi 
.iam kunportis, sed—jemia sincera be
daŭro el vĝa ŝatata lando ankoraŭ venis 
nenio.

Vi, esperantista leganto, au iu el inter 
viaj amikoj certe konas kelkajn el inter 
la tie konataj superstiĉoj, popolkutimoj 
aŭ proverboj (karakterizaj aŭ ne) kaj 
por vi signifus nur kelkajn minutojn 
Icaj kelkajn monerojn ĝojigi min per ili. 
Insisti* do nii havas la kuraĝon peti vin. 
ire estimata, ne forĵetu mian petskribon, 
plenumu ĝin laŭ eble plejbaldaŭ, aŭ tra
nsdonu gili al iu el la samideanaro tiea, 
kiu priaŭskultas mian peton kaj deziron.
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ADOPCION DEL ESPERANTO COMO
DIOMA AUXILIAR EN LO' SERVI

CIOS DE ESTADISTICA
Artículo publicado en el importante 
diario brasileño "Jornal do Comer
cio" el 22-2-931.

Li triun t o del Esperanto (-orno idioma 
luxiliar universal, es un hecho que nadie 
mede contradecir. Su uso en la actua- 
idad es corriente en todo el mundo y 
•on frecuencia sirve al ideal de la tra
oj nidad humana en su vasta acepción.

En todas las manifestaciones de la act
ividad humana siempre se encuentra en 
I Esperanto un asombroso instrumento 
le propaganda y relaciono entre las di- 
ersas clases sociales y Estados civiliza
os existentes en la tierra.

'■ildo verdad, que por 
a estadística, los pueblos 
iiejor, también por medio 
o >e dan a conocer eon eficacia 
•oni unidad internacional.

Parece, pues, 
ontarion de la 
liciones de vida 
in provechoso 
lún más efectivo con la ayuda del 
•auto.

De hecho, el Esperanto ya es 
>r< ndi io y practicado hace más de 
enla. años. Iniciado por el Dr.
’arvalho (a quien mucho se le debe des

io todos los puntos de vista., siendo di
rector general de la Estadística Brasile- 
a “Boletín Memorial de la Exposición 

primera publicación organizada 
>1 el Brasil -on carácter de anuario es- 
adístico, cuyo prólogo y listas de todos 
os títulos no solamente están traduci
dos en Francés, sino también en Espe
ranto. y. hace poco, el Servicio General 
Estadístico de “Minas Ge raes” decidió 
■mpezar la publicación de textos en Es
pe) auto. adoptando este idioma auxiliar 
«ara su correspondencia con otros 

mediación de 
se conocen 

del Espera li
en la

razonable, que la pre- 
Estadística de las con
de cada pueblo tiende a 
acercamiento que sería

Espe-

com- 
cua- 

Bulhoes

• *

paí-

con 
del 

Estadística

les.
\mba iniciaciones son recibidas 

tran simpatía y atraen la atención 
Lundo cultural hacia la 
brasileña.

La correspondencia en Esperanto de 
a Estadística de “Minas Gera es” siem
bre l a proporcionado buenos resultados 

ineluso hasta cuando los destinatarios 
no han sido esperantistas, Como es sa
bido, el Esperanto, debido a su sabia 
construcción, es fácilmente comprendido 
de todo aquel que sabe alguno de los 
idiomas europeos.

Enera conveniente que nuestras ofici
nas de la Estadística, utilizaran, no sólo 
en provecho de la contribución brasile
ña. a uno de los más altos y nobles idea
les humanos, sino como ayuda de gran 
valor para valorar la eficacia de sus es- 

conocer las condicio- 
nacional a 
costumbre 

sus edicio- 
con otros

fuerzos en dar a 
nes de vida de la común dad 
los demás pueblos, usaran de 
el Esperanto en el texto de 
nes y en la correspondencia 
países.

( revendo esto, ruego a aquellos cul
tos conferenciantes que muestran los 
altos elementos de (pie consta la esta
dis; ica cultural brasileña, proponiéndoles 
prestaran atención por si 
probación las siguientes 

La primera conferencia 
Estadística, considerando 
mostrativo del Esperanto 
auxiliar internacional, arguye en 
que las principales ediciones de 
1 adísticas brasileñas, así corno las 
diversos Estados, contengan, 
conocer 
ros. los elementes 
forma más adecuada para ser 
niente leídos v juzgados.

II
Vdemás, se declara deseosa 

las oficinas de las estadísticas 
ñas empleen el Esperanto en su eorres- 
; ondencia con los otros Estados de la 
República.
Traducción del Esperanto de M. Buscató.

mereeen su 
conclusiones.

nacional de 
el valor 
como

sus textos en países 
en Esperanto, 

más

de
idioma 
pro de 
las es- 
de sus

para dar a 
extranje

ro m o 
fácil—

que todas 
brasile-

SAMIDEANO!
Argentina Esperanto-Aso- 
cio bezonas vian helpon- 
Vi devas agi kiel bona 
kaj konscia esperantisto.

VENU DO AL NIAJ VICOJ
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INFORMACION ESPERANTISTA
Un vote de las cámaras da comercio de

Francia. — 
fie cámaras

La asamblea de presidentes 
de comercio de Francia aca

ba de dar un voto en favor del Espe
ranto. “idioma auxiliar susceptible do 
id ilidad comercial ”.

La torre de Babel, ccn referencia a la 
comisión de estudios de la Unión Euro
pea en Ginebra. — El Sr. M. Saint-Bri- 
ce escribe en el “Journal”: “La Socie
dad de las Naciones, a pesar de su uni
versalidad. ha resuelto e] problema do 
los idiomas limitándolos a dos: 
y el francés”, 
reunión del comité 
cuatro discursos en 
tamos en Ginebra o

el inglés
Bero en la primera 

europeo se hicieron 
cuatro idiomas. Es
on Babel?

Una organización sindical internacio
nal que emplea el Efperanto. — La Fe
deración Internacional Sindical de los 
Transportes, cuya sede se encuentra en 
Amsterdam, publica periódicamente un 
boletín en Esperanto.

El Touring Club Italiano publica 
Baliano acaba de publicar una serie de 
guías en idioma Esperanto. La primera 
guías en idioma italiano. La primera, 
dedicada al Norte de Italia. Es un ejem
plo digno de imitarse.

El canciller Schber visita el Museo de 
Esperanto en Viena — El Museo Inter
nacional de Esperanto mi Viena, inaugu
rado por el presidente de la república 
austriaca el 1." de agosto de 1929. ac
tualmente agregado a la Biblioteca Na
cional, posee varios millares de volóme- ( 
nes de Esperanto. El anciano canciller 
Schoberv Mr. Biffl, cardenal de Viena, 
acaba de visitar esta institución. Agre
garemos (pie en el comité patrocinador 
de esta institución figuran los señores 
('arlos Richet. del Instituto y Academia 
de Medicina, y Andrés Baudet. presi
dente de la ('amara de Comercio de Ba
ris.

La Radie y el Esperanto. — La esta
ción transmisora de radio de Stuttgart 
anuncia sus programas solamente en 
alemán. Strasbourg, estación oficial de 
los Correos y Telégrafos franceses, los 
anuncia en francés y alemán, razón por 
la cual han surgido ciertas críticas.

radiotelefonía no reconoce fronti* 
y las estaciones transmisoras deben 

el mayor número d< 
como extran

La 
ras, 
procurar alcanzar 
oyentes, tanto nacionales 
joros. No hay razón para esperar (pie la
(‘stacion de Stuttgart sea tan gentil di 
anunciar en francés, como Strasbourg 
lo hace en alemán. Entonces hay moti 
vos para expresar el deseo de que las 
estaciones radiotelefónicas de Europa 
consientan en usar una segunda lengua 
común a todos, para anunciar sus pro 
gramas, informaciones y conferencias 
lo (pie nos permitiría no solamente oii 
la voz de las estaciones europeas, sino 
entenderlas. Este idioma existe, y pres
ta señalados servicios, pero no es usado 
sistemáticamente: es e] Esperanto.

El Esperanto y la Policía. — A conse
cuencia del voto expresado por el Con 
greso Internacional de Bolicía, (pie tuvo 
lugar en septiembre pasado, el Consejo 
Nacional de Bolicía de Francia y ('olo- 
nias ha decidido recomendar a todos los 
policías franceses el estudio del Espe- 
1 auto.

El prefecto de Berlin, en una reciente 
circular, invita a todos los funcionarios 
de policía a concurrir a los cursos para 
(*llos. acordándoles facilidades para con
currir a los mismos.

El 23 Congreso Universal de Esperan
to tendrá lugar en Cracovia del 1 al 8 
de Agosto del corriente año; éste estará 
hajo el patronaje del presidente de la 
república Sr. Moscicki, del mariscal Pil- 
smlski v varios ministros. Muchas serán 
las facilidades que se otorgarán a los 
congresistas. Es bueno recordar que la 
universidad de Cracovia tiene desde ha
ve curios mees una cátedra de Esperan
to . '

Un ejemplo de publicidad moderna. A 
menudo ocurre que los esperantistas son 
interrogados acerca de la difusión del 
idioma auxiliar en nuestro mundo. He 
aquí un hecho (pie ellos podrían citar, ya 
(pie es bien interesante A raíz de la edi 
ción de una serie de postales ilustradas 
con texto en Esperanto por el principa
do de Lichtenstein, se han publicado, con
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C

ie-perto a este herbo, articulos en 357 
diarios de IO países en 38 idiomas.

B ou Io 
dicada al Dr. 
dad de esta villa, en la cual ii. 
el primer Congreso de Esperanto en 
año 1905, lia recibid 
cual se pide se dé el 
hof a la plaza delante 
rellenes.

Los pueblos (pie tienen calles con 
nombre del autor del Esperanto son: 
Francia : Sotte\ ille-lez-Iiouen 
va. Saint Georges; en España: 
na, Sabadel] y Tarrasa ; 
sovia, Bialystok y Lodz; 
vaquia, Bratislava.

-------q——

Kcmrrcista Esperanto Asocio de Berlin
Por la disvastigo de nia lingvo spe

ciale inter komercistoj, fondigis en Ber
lino la ‘‘Komercista Esperanto-Asocio”.

Por plibone atingi la celon, la K. E. A. 
intencas eldoni tutmondan adresaron de 
firmoj, kiuj uzas Esperanton, 
tigo de nomo, adreso 
(•¡alajo estas senkosta.

Oni petas la delegitojn kaj koncernajn 
samideanojn, ke ili instigu la firmojn 
jam uzantajn Espri anton por korespon
dado, varbfolioj aŭ aliaj (ieloj, sciigi no
mon. adreson kaj fakon sub la adreso de 
Ja prezidanto de K.
Delegito de U. E. 
tbusser l fer

gne-sur-Mer tendra una plaza de- 
Zanienhof. La municipali-

< ongreso de Esperanto en e1 
o una petición por la 

nombre de Zamen 
de la (“stacion Tin-

A r. aliza Historio de Esperanto-Movado, 
E. Drezen. - Tre interesa studo pri es
peranto de gia komenco ĝis niaj tagoj. 
Detala ekzamenado de laboroj de la 
ĉefaj pioniroj de ni: movado. Konsta
tas intinon de sovetiaj esperantistoj 
al nuna esperanta movado. Prezo. M. 
g. 1.70

en 
y Villeneu- 

Barcelo- 
en Polonia: Var-

v en Checooslo-

La eni is
kaj fako aŭ spe-

E. \.:Paul Conrad.
A., Berlin SO 36. Kot- 

58, Germanujo.

simpation al la
Societo 

“ Le Tra- 
” (Interligilo). malfermas
inter membroj de ĉiuj Socio

ja mondo. La de- 
, 3000-vorta teksto en Espe- 
Influo de Vegetarismo al la

KONKURSO
Dezirante pruvi sian 

'Esperanto-movado, l nternacia 
Societo por Homan Kulturado, 
it d'Union 
konkurson
toj Esperantistaj en 
mando estas 
ranto pri “1 
morala kaj socia progresado”.

La plej bona verko estas rekompenca
ta per 250 fr. franca sumo kaj aperos en 
P Regeneration ” organo de “Trait d’ 
l nign •

La konkursantoj pruvu sian membre
con per atesto de l'Esperant ista j Socie
toj. kies anoj ili estas kaj sendu la tu
ton. antaŭ la Iban. de Majo 1931. al la 
'idejo de la jam montrita “Trait d’l il
ion ”, 73 bis, rue Bobillot. Paris 13

Per Plena Ve c, V. Maja kovski j —70 pa
ga libreto enhavante interesan kolek
ton de involuciaj poemoj de tiu fama 
kaj konata futurista poeto. Prezo 0.70 
m.g.

Disrompo, B. Lavrenev. tradukis II. Sa- 
zanova.- Emocia dramo priskribante 
epizodon de oktobro rusa revolucio. 
Li gante ĝin oni komprenas la intere

son kiun ĝi vekis en Sovetio. Prezo: 
m.g. 0.80
La tri libroj estas aĉeteblaj ĉe 
(“Io” Lobauer Str. 35. Leipzig. 
(¡ermanio.

‘‘Ekr-
X. 24.

Prepara nte j de Milito — Broŝuro kies 
enhavo detalas la tutan proceson de 
kontraŭ - revolucia-organizajo - Indus- 
tri-partio. kiu vekis tion da intereso 
kaj interdisputoj tra la tuta mondo. 
Eldonis C. K. S. E. U. Prezo ne 
menciita

Kristanismo kaj Patriotisme de L. X. 
Tolstoj, tradukis 1. Maĉerniŝ. — Bele
ga verko de la sufiĉe bone konata rusa 
verkisto. Xi diru ke traduko estas ko
rekta kiel kutime ĉe SAT. Prezo 
1.20 m.g. R. Lerchner, Colmstr. L 
Leipzig 0-27. Germanio.

___

NECROLOGICA
Tenemos que ¡amentar esta vez la desapa

rición del entusiasta esperantista paraguayo 
Sr. Luis Pinasco. quien falleció en Asunción 
en el transcurso del mes de marzo. Af consig
nar tan triste nueva queremos dejar constan
cia que el Sr. Pinasco fué un fervoroso espe
rantista que no escatimó ni energais ni entu
siasmo para nuestra causa. Nuestras sentidas 
condolencias a sus amigos y familiares.

A. E. A. (giros postales, estampillas 
o dinero en efectivo), deben ser en
viados al Tesorero, señor G. García, 
C. Pellegrini 238, Buenos Aires.

8
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SE VI ESTAS KONSCIA ESPERANTISTO ES
TAS NECESE KE VI ABONU ALMENAŬ AL 
UNU ESPERANTA GAZETO. ELEKTU DO:

HEROLDO DE ESPERANTO
SEMAJNA, AKTUALA, ILUSTRITA, 

Jarabono: 15 germ. mk 
Administrejo: Koln a Rh. (Kolonjo) 

Brussler Str. 94, Germanujo

ESPERANTO
Oficiala Organo de 

UNIVERSALA ESPERANTO ASOCIO 
Adeso: 1, Rue de la Tour de File, 

Geneve (Suiza)
Delegito G. B. López, San Pedrito 
341 Buenos Aires.

LITERATURA MONDO
INTERNAC. LITERATURA REVUO 

Abonprezo: 10 pengoj (S 5) 
Vilhelme Bleier, Hungarujo, Budapest 

IX, Boraros tes 6 - IV - 11.

lnternacia Medicina Revuo
Mnata Organo

Tutmonda Esperantista Kuracista 
Asocio

Adreso: 20, Rue aux Laines, Bruxeles 
Belgio.

Kotizo, 1 usonan dolaron

VEGETARANO
Oficiala Organo 

INTERNACIA VEGETARA UNIO 
Jarabono $ 2.-

Argentina agento: G. Garcia, Strato 
Rioja 812. Buenos Aires

SENNACIULO
SEMAJNA LABORISTA GAZETO 
OFICIALA ORGANO de S. A. T.

Jarabono $ 6

NOVA EPOKO
LITERATURA ORGANO DE S.A.T.
Jarabono: Por membroj de Sat, $ 2.- 

Por nemembroj $ 3.-

Adm. de SAT. Colmstrase 1, Leipzig 
0-27, Germanujo — Delegito por Ar
gentino: M. Niksich, C. Pellegrini 
238, Buenos Aires.

CURSO
DE

ESPERANTO
POR

CORRESPONDENCIA
ENVIAMOS UNA LECCION POR 
SEMANA A CUALQUIER PUNTO 
DEL PAIS Y REPUBLICAS DE 

HABLA CASTELLANA
ARGENTINA ESPERANTO - ASOCIO

C. Pellegrini 238.

KORESPONDA FAKO
Tri junaj samideanoj deziras interko

respondi kun samideanoj de la tutamon- 
do pri P. I. kaj P. M., la adreso estas:

Antono Pinilla. Sr. Ballestar 9-3o. 
. Ferdinando Martinez, Str. S. Pablo 15. 
Antono Pitar. Plaza del Pueblo 8-19.
La tri samideanoj loĝas en la urbo Za
ragoza (Hispanujo).
S-ro. J. Savino Nacias, str. Manuel Matncu 

No. 300, Guayaquil, Ekvadoro, Ecuador, 
dez. kor. por ii pk.

F-ino M. Mover Str. J. B. Albordi 3777. 
Buenos Aires, deziras interkore3poji<li per 
P. K. kun eksterlandanoj.

F-ino B. A. Ballester, deziras interkoresponda- 
di kun eksterlandaj samideanoj. Str. 12 de Oc
tubre 1717. Buenos Aires (Argentino)

S-no M. Kalvo sciigas al siaj geamikoj kaj sa
mideanoj novan adreson: Str. Bacacay 5259.

Sno. Quilos. — Farmacia Carmen, Famallá (Tu- 
cumán /'Rep. Argentina), dezilas korespondi 
kun eksterlandaj samideanoj.

Sno. S. M. Espinosa ingheniero — S*r. Belgrano 
539 (Córdoba) Rep. Argentina "as inter
korespondado per I.P.K.

HAGASE SOCIO de ARGENTINA ESPERAN
TO ASOCIO. Cuotas mínimas: Socio simpati
zante, $ 0.50. Socio activo, $ 1.—. Socio pro
tector $ 2.—

DISCOS FONOGRAFICOS EN ESPERANTO
Curso completo de Esperanto por medio de 

discos fonográficos. Consta de 25 lecciones. 
Muy útil Para todo aquel que quiera practicar 
con perfección el idioma auxiliar internacional 
o aprenderlo por sí solo. Dictado por el Doc
tor Privat. Pida informes detallados a 
Argentina Esp. Asocio. C. Pelegrini 238, Bs. As.

A. M. CORRAL
PRESISTO

INDEPENDENCIA 4284
U. T. 60 Caballito 0669



Bagués Hnos. y Cia.
ANTAŬE: A. V1LLAFRANKA

Strato CHILE 1537 U. T. 38 MAYO 0341 BUENOS AIRES

X

Strato VENEZUELA 2900 kaj DEAN FUNES BUENOS AIRES

LIBROJ. LULI LOJ, CIGAROJ. CIGARETOJ. PAPEROJ

JE MALKARAJ

Strato RIOJA 8 12 BUENOS AIRES

CONSERVATORIO DE MUSICA “JESUS DE MONASTERIO"

LECCIONES A DOMICILIO

ESPERANTISTO 
AN KOTIZON AL Moises Dalmau

RSALAXjESP. ASOCIO
" ) JarJ^htizoj:

1 a-
Simpla mernbro .... $ 
Membro-Abonanto. . . ” 
MfcmItotfHSubtenanto .

2.50
G.25

12.50

ARTICULOS 
PARA 

CONFITERIAS
Adeso: 1, Rue de la Tour

Geneve (Suiza)
Delegito G. Bí López, San
341 Buenos Aires.

de Tile,

Pedrito LIMA 645 U. T. 38-5443
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